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Quem são os besouros rola-bosta?

Os besouros rola-bosta, também conhecidos como
escarabeíneos, são animais importantes na
decomposição da matéria orgânica. Eles utilizam
fezes ou carniça como alimento, tanto os adultos
como as larvas (filhotes). Ao utilizarem a matéria
em decomposição esses insetos acabam atuando
como os “lixeiros” nos ecossistemas, além de
ajudarem no aumento da qualidade do solo ao
fazerem túneis e reciclar a matéria orgânica.

Quais os tipos de rola-bosta que existem?

De acordo com sua alimentação, os escarabeíneos
podem ser classificados em coprófagos,
necrófagos ou generalistas.
Os coprófagos se alimentam de fezes.
Os necrófagos se alimentam de carniça.
Os generalistas se alimentam de fezes, de carniça
e de outros recursos, como frutas em
decomposição.

Como é o comportamento dos escarabeíneos?

De acordo com seu comportamento de nidificação,
os besouros rola-bosta podem ser:

Roladores: Fazem uma pequena bola com o recurso
alimentar, que rodam pela superfície do solo para
longe, onde a enterram para fazer seus ninhos.
Tuneleiros: Fazem túneis abaixo ou ao lado das fezes
ou carcaças, onde enterram a matéria orgânica para
usar como alimento para eles e seus filhotes.
Residentes: Vivem e se alimentam dentro do
recurso, depositando os ovos em câmaras no
alimento.Fonte: Halffter, G. & Edmonds, W.D. 1982. The nesting behavior of dung beetles (Scarabaeinae): An ecological

and evolutive approach. México D.F., Man and the Biosphere Program UNESCO, 177 p.
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Os insetos não estão em tamanho real.
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